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Casa do Gaiato participou  
no concurso “Os Maios”

ainda existe em relação à 
doença mental, estreitar as re-
lações interinstitucionais ou 
expandi-las e avivar as tradi-
ções açorianas”.  

Os Maios açorianos podem 
ser associados à tradição dos 
Maios Moços e das Maias no 
continente, apesar de não se ter 
encontrado fontes documen-
tais para o efeito.  

Em 1882 um famoso etnólo-
go, João Leite de Vasconcellos 
(1938, “Etnologia”) descrevia 
uma tradição do Algarve em 
que “Em quase todas as casas 
é costume arranjar-se uma 
grande boneca de palha, de cen-
teio, farelos e trapos, que depois 
vestem de branco e cercam de 
flores (...) é colocada (...) de 
modo a que seja vista por todas 

Transporte do Maio pelos meninos e meninas do Monte Alegre

as pessoas que passam pela rua. 
Vem a noite, e começam os bai-
les em redor do mono, cantan-
do as raparigas uma infinidade 
de cantigas.”  

A referência mais antiga que 
o estudioso encontrou em rela-
ção a esta festa foi a proibição 
desta comemoração em 1385 
pela Câmara de Lisboa mas re-
fere que possui origens “primi-
tivas”, transformadas tanto pelo 
“paganismo”, como pelo “cris-
tianismo”.  

Mais tarde a igreja procurou 
associar alguns dos rituais e si-
gnificados deste ritual ances-
tral à celebração do dia de San-
ta Cruz.  

Em 2018,  investigador  José 
Paz Rodrigues publicou uma 
síntese sobre os estudos sobre 
os “Maios Galegos” em que 
identificaram as suas raízes em 
culturas paleolíticas e nos cul-
tos agrários primaveris em hon-
ra das deusas do amor das cul-
turas grega, romana, fenícia, 
assíria e babilónica. 

Já Ernesto Veiga de Oliveira, 
na sua obra, Festividades Cícli-
cas, descreve que em muitas zo-
nas de Portugal a festa dos 
Maios era comemorada com a 
colocação na véspera do pri-
meiro dia do mês referido, ra-
mos ou coroas de giestas ou de 
outras flores, em portas, jane-
las ou outros locais.  ♦ 

Festas do Senhor 
Santo Cristo

O mês de maio foi um mês de 
muitas celebrações. Para além 
da realização de duas festas de 
aniversário, as crianças e jovens 
das quatro valências puderam 
assistir a procissões e concertos 
e  visitar os espaços recreativos 
e os postos de venda das Fes-
tas do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres.  ♦ 

Fomos Coriscos 
por um dia

No dia 28 de abril, os jovens do 
Lar de Transição e da casa 21 
das Laranjeiras, participaram 
num jantar com muitas fanta-
sias, coreografias de dança, boa 
comida, a atuação de um DJ e 
muita diversão promovido 
pela Associação Marcha dos 
Coriscos. ♦ 

Viagem à ilha  
do Pico 

Uma atleta do Monte Alegre 
participou nos XXIX Jogos 
Desportivos Escolares, junto de 
de 1.200 alunos, oriundos de 60 
escolas do arquipélago. Fez pro-
vas de Bócio, de atividades rít-
micas expressivas, de corrida de 
60 metros, de salto em com-
primento, de lançamento da 
bola, e de circuito gímnico. ♦ 

CCuriosidades

Sacramentos 
Católicos

No dia 12 de Maio, na Igreja 
Nossa Senhora dos Anjos, 
uma menina do Monte Ale-
gre, recebeu o Crisma pelo Sr. 
Bispo de Angra do Heroísmo, 
João Evangelista Pimentel 
Lavrador, na presença de 
muitas das pessoas por quem 
sente maior proximidade. 

No dia 26 do mesmo mês 
outras duas meninas da mes-
ma valência vão realizar a Pro-
fissão de Fé no mesmo local. ♦ 

Formação sobre 
sexualidade

No dia 2 de maio,  a Dra. Cari-
na Magina, psicóloga da As-
sociação para o Planeamento 
Familiar e Saúde Sexual e Re-
produtiva realizou uma for-
mação para os jovens  sobre 
“Definição de sexualidade, 
mitos e dimensões da sexuali-
dade, sentimentos, métodos 
contracetivos, infeções se-
xualmente transmissíveis “. 

Os jovens presentes esclare-
ceram  muitas dúvidas. ♦ 

Psicomotricidade 
no Monte Alegre

No dia 3 de maio, a Dra. Dia-
na Borges, psicomotricista, 
em parceria com a Casa do 
Povo de Água de Pau, deu 
uma formação aos funcioná-
rios do Monte Alegre sobre: 
os fatores psicomotores que 
compõem o sistema psico-
motor humano, as  altera-
ções do mesmo e as ativida-
des e estratégias que o 
promovem o seu desenvolvi-
mento.  ♦ 

Este ano, foi a segunda vez que 
a casa do Gaiato participou nes-
te concurso, tendo sido elabo-
rada uma figura alusiva aos Ro-
meiros pelas crianças e jovens 
da valência Monte Alegre.  

Todos os meninos e meninas 
da casa fizeram questão de ir 
instalar o boneco e de fazer su-
gestões criativas para a elabo-
ração do mesmo e para a re-
dação do poema que o 
acompanhava. 

No ano passado foi construí-
do, pelos jovens das Laranjei-
ras, um Maio que representava 
o Principezinho. 

O Concurso de Maios, que 
registado uma grande adesão 
por parte de toda a comuni-
dade,  é promovido há treze 
anos pelo Instituto São João 
de Deus - Casa de Saúde de 
São Miguel, e tem por objeti-
vo de “permitir a abertura da 
instituição à comunidade, 
contribuindo desta forma 
para reduzir o estigma que 

Nos dias 30 de abril  
e 1 e 2 de maio a Obra 
do Padre Américo nos 
Açores participou no 
concurso promovido 
pelo Instituto  
São João de Deus


